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Advies nr. 231 van 13 mei 2020 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende 

chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor 

blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en repro-

toxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (niet-betwiste grenswaarden) (D220bis). 

 

 

I. HET VOORLIGGEND KONINKLIJK BESLUIT EN ZIJN CONTEXT 

 

Context 

 

Op 1 juli 2019 werd een zesde publieke raadplegingsprocedure opgestart over een voorstel tot aanpassing van de 

lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling,opgenomen in bijlage VI.1-1. A van de codex over het 

welzijn op het werk. 

 

Deze procedure werd georganiseerd met het oog op de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2019/130 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende 

de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op 

het werk. 

 

Deze richtlijn moet uiterlijk op 20 februari 2021 omgezet zijn in Belgisch recht. 

 

Er werden 2 lijsten voorgelegd in het kader van deze zesde publieke raadplegingsprocedure: 

• lijst van nieuwe agentia (ter aanvulling van bijlage VI.1-1. A van de codex), 

• lijst van aanpassingen van bestaande grenswaarden (ter aanpassing van bijlage VI.1-1. A van de codex). 

 

 

De zesde publieke raadplegingsprocedure betrof: 

1) de volgende chemische agentia waarvoor een aanpassing van hun grenswaarde in het punt A van de bijlage 

VI.1-1 van de codex werd voorgesteld: 

• Trichloorethyleen; 

• 4,4′-Methyleendianiline; 

• Epichloorhydrine; 

• Ethyleendibromide; 

• Ethyleendichloride; 

 

2) de volgende chemische agentia waarvan de  toevoeging in het punt A van de bijlage VI.1-1. van de codex 

werd voorgesteld (met of zonder grenswaarde): 

• Minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de 

motor te smeren en af te koelen; 

• Mengsels van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, in het bijzonder die welke benzo[a]pyreen 

bevatten en kankerverwekkende stoffen zijn in de zin van artikel VI.2-2, §1, punt 1°; 

• Dieselmotoruitlaatemissies. 

 

 

De bezwaren tegen individuele grenswaarden van bovenvermelde chemische agentia konden worden ingediend 

tot en met 31 oktober 2019.  

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/6P_nieuwe%20gw.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/6P_aangepaste%20gw.pdf
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De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar zou zijn aange-

tekend, konden worden ingediend tot en met 31 januari 2020. 

 

Tijdens deze zesde publieke raadplegingsprocedure werden geen bezwaren tegen de voorgestelde de grenswaar-

den ingediend. 

 

Het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit  

 

Bij brief van 6 februari 2020, gericht aan de Voorzitter van de Hoge Raad, heeft de Minister van Werk het advies 

van de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemi-

sche agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor 

blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en repro-

toxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (niet-betwiste grenswaarden). 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt enerzijds de aanpassing van punt A “Lijst van de grenswaarden voor 

blootstelling aan chemische agentia” van bijlage VI.1-1. van de codex over het welzijn op het werk, door de 

toevoeging van de chemische agentia en de grenswaarden en de aanpassing van de grenswaarden die in het kader 

van de voormelde zesde publieke raadplegingsprocedure werden voorgelegd en waarvoor geen bezwaren tijdens 

deze publieke raadplegingsprocedure  werden ingediend, namelijk: 

• Trichloorethyleen; 

• 4,4′-Methyleendianiline; 

• Epichloorhydrine; 

• Ethyleendibromide; 

• Ethyleendichloride; 

• Minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de 

motor te smeren en af te koelen; 

• Mengsels van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, in het bijzonder die welke benzo[a]pyreen 

bevatten en kankerverwekkende stoffen zijn in de zin van artikel VI.2-2, §1, punt 1°; 

• Dieselmotoruitlaatemissies. 

 

 

Deze aangepaste lijst werd opgenomen als bijlage bij het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit. 

 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt anderzijds de aanpassing van de bijlage VI.2-2 “Lijst van de procédés 

tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt” van de codex over het welzijn op het werk: 

 

1) door het vervangen van het huidig punt 7 (“Blootstelling aan dieselrook boven de 100 μg elementaire koolstof per m³ 

(inadembare fractie)”) door 

 

“7. Werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren.” (zonder een 

grens te vermelden);  

 

2) door het toevoegen van een nieuw punt 12: 

 

“12. Werkzaamheden waarbij sprake is van dermale blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne 

verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen.”. 
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N.B. Een stof, mengsel of procédé bedoeld in bijlage VI.2-2 van de codex over het welzijn op het werk, evenals een 

stof die of mengsel dat vrijkomt bij een in dezelfde bijlage bedoeld procedé worden beschouwd als kankerverwek-

kende agentia volgens artikel VI.2-2.- § 1er, 3° van de codex.  

 

Door de bovenvermelde aanpassingen heeft dit ontwerp van koninklijk besluit tot doel te voorzien in de omzetting 

van de Europese Richtlijn 2019/130 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot wijziging 

van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia op het werk.  

 

 

Betreffende de inwerkingtreding voorzien in het ontwerp van koninklijk besluit: 

 

De grenswaarde 0,05mg/m³ betreffende de dieselmotoruitlaatemissies (gemeten als elementaire koolstof) is van 

toepassing met ingang van 21 februari 2023. 

Voor ondergrondse mijnbouw en tunnelbouw is deze grenswaarde van toepassing met ingang van 21 februari 

2026. 

 

Voor alle andere wijzigingen die in dit ontwerp van koninklijk besluit voorzien zijn is er geen specifieke inwer-

kingtredingsdatum in het ontwerp van koninklijk besluit vermeld. 

De andere wijzigingen zullen dus in werking treden de tiende dag na de bekendmaking van het koninklijk besluit 

in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

Behandeling van het ontwerp van koninklijk besluit binnen de Hoge Raad en zijn organen  

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 12 februari 2020 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd 

(PBW/PPT – D220bis – BE 1436) en tijdens de vergadering van het uitvoerend bureau van 3 maart 2020 bespro-

ken. 

 

De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 3 maart en 7 april 2020 beslist om het ontwerp van 

koninklijk besluit voor advies, via een elektronische procedure, voor te leggen aan de plenaire vergadering van 

de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (PBW/PPT – D220bis – 751). 

 

 

II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP 13 MEI 2020 

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk brengt een unaniem gunstig advies uit over het 

ontwerp van koninklijk besluit. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 
 


